Adecs Airinfra is een leverancier van software aan luchthavens. In Nederland maken alle luchthavens
gebruik van onze software, internationaal timmeren we hard aan de weg. Heb jij affiniteit op het snijvlak
van luchtvaart en IT, ben je resultaatgericht en heb je lef, dan hebben wij een uitdaging voor je.
Recent hebben we aanvragen voor onze software gehad voor o.a. luchthavens in de Filipijnen, Sri-Lanka
en Tsjechië. Wij zoeken iemand die ons team versterkt bij opdrachtverwerving en het aanpassen en
implementeren van onze softwareproducten. Wij zoeken hiervoor een doortastende:

Airport IT Solutions Engineer
Functieomschrijving
Bij Adecs Airinfra werk je samen met je collega’s aan onze softwareproducten. Extern heb je contacten
met klanten over functionaliteiten, presenteer je onze systemen en moet je kunnen inschatten of we hun
wensen kunnen waarmaken. Intern moet je de wensen van de klant kunnen vertalen in een functioneel
ontwerp voor de ontwikkelaars, de software cycle kunnen begeleiden en moet je technische delen van
tenders kunnen schrijven. Voor deze werkzaamheden is een technische achtergrond vereist met
daarnaast duidelijke affiniteit met softwareproducten.
Profiel:
Technische WO met IT-affiniteit;
Kennis van luchthavenprocessen;
Analytisch en procesmatig denkvermogen;
Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (NL en EN);
Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om zelfstandig te werken;
Bereidheid om te reizen.
Taken:
Schrijven van technische en functionele delen voor tenders en documentatie;
Opzetten en geven van technische presentaties en demonstraties bij de klant;
Inschatten of de wensen van klanten kunnen worden omgezet in een effectieve IT-oplossing;
Opzetten van een functioneel ontwerp en testen van de gemaakte oplossing;
Trainen van externe gebruikers en het beantwoorden van hun technische vragen;
Onderhouden van relaties met klanten en fungeren als technisch aanspreekpunt.
Het is een pre als je daarnaast beschikt over relevante werkervaring bij een internationale leverancier
van softwareproducten.
Wat bieden wij
Onze organisatie is volop in beweging net als de luchtvaartwereld waarin wij actief zijn, dus iedere dag
zijn er nieuwe uitdagingen in een internationale setting. Binnen ons team van 15 medewerkers wordt op
hoog niveau gewerkt in een informele omgeving. Mensen die ambitie hebben, bieden wij graag ruimte.
Als Airport IT Solutions Engineer bij Adecs Airinfra kun je verder rekenen op een goed salaris en
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Dan maken wij graag kennis met je! Stuur je CV met motivatie voor 7 augustus 2017 naar
k.vandrongelen@airinfra.eu t.a.v. Karin van Drongelen.
Wil je eerst meer inhoudelijke informatie over de functie? Neem dan contact op met Andy van Helden via
015-2150040 of a.vanhelden@airinfra.eu.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

